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TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
 

Eu, _____________________________________________________________________________ 

RG: ___________________ CPF _________________________ SIAPE: ________________ 

Endereço: ________________________________________________________________________ 

Bairro: _________________ Cidade/UF: ______________________________ CEP:____________ 

Telefone (___) ______________________ E-mail: _______________________________________ 

Contato Adicional (nome e celular de algum familiar): 

________________________________________________________________________________ 

venho por meio deste contratar o Escritório Martorelli Advogados, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 
08.797.730/0001-77, com sede na Avenida Dr. Antônio Gomes de Barros, nº. 625, sala 811, Jatiúca, CEP 
57036-000, Maceió/AL, para promover cumprimento em razão do título judicial que reconheceu o direito ao 
reajuste de pensões e proventos de aposentadoria de Auditores-Fiscais aposentados por invalidez, pelo índice do 
Regime Geral de Previdência Social (RGPS), em razão da perda da paridade pela Emenda Constitucional n. 
41/2003, na Ação Ordinária n.º 2008.83.00.018257-5 (0018257-48.2008.4.05.8300). 

Como remuneração, e mediante destacamento nos precatórios/RPV que venham a ser expedidos, serão pagos 
honorários advocatícios no valor total correspondente a 6% (seis por cento) do valor bruto auferido, em favor 
da sociedade de advocacia acima, distribuídos de acordo com o contrato celebrado com o SINDIFISCO 
NACIONAL. No caso de não permanecer filiado ao SINDIFISCO NACIONAL durante todo o transcurso da 
ação, autorizo o destacamento adicional de honorários no valor de 3% (três por cento) do valor bruto auferido, 
nos mesmos termos acima.  

Por intermédio do presente instrumento, autorizo o Sindifisco Nacional a efetuar requerimento e obter junto ao 
Ministério da Economia ou à Secretaria da Receita Federal do Brasil cópias das fichas financeiras necessárias 
para o ajuizamento desta ação, estando ciente também que as fichas financeiras serão compartilhadas com os 
escritórios de advocacia e contabilidade atuantes na ação judicial. 

Responsabilizo-me pelo aqui exposto e declaro, ainda, que: 

a) não sou parte em outra ação de cumprimento de sentença/execução, nesta circunscrição judiciária ou em 
outra, com o mesmo objeto; 

b) estou ciente que eventuais ônus de sucumbências serão de minha inteira responsabilidade; 
c) autorizo o Sindifisco Nacional e os prestadores credenciados, nos termos da Lei 13.709/2018, a promover a 

guarda e tratamento de meus dados pessoais para a promoção do cumprimento de sentença; e 
d) para ajuizamento do cumprimento de sentença, autorizo o desconto em folha do valor de R$ 130,00 (cento 

e trinta reais) para a realização dos cálculos. 
 

__________________, ____ de __________ de 2021. 
 

Assinatura: _________________________________________________ 


